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Školní rok 2014/2015 
 

 VII.            ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
  

 

 

28. 5. 2015 

Přítomni   
ZŘŠ:  PaedDr. B. Kudelová ,  šk.psycholožka Mgr.Struhařová,        Mgr. 

Hajtrová, p.Řezníček, Mgr.Pfeilerová, Mgr.Vyškovská                                       

Garant ŽP:  Mgr. A. Sochorová + zástupci 1. až 3. ročníků školy 

Program moderovali členové Rady ŽP -  Zuzka a Alois  
 

 Přivítání vedení školy a studentů  

 Informace o školním poradenském pracovišti a konzultačních hodinách školní psycholožky Mgr. Kataríny 

Struhařové /pondělí - pátek/, nabídka konzultací pro žáky i rodiče 

 Vstup ZŘŠ p. Kudelové    

o upozornění pro zástupce tříd na ŽP – předávejte informace do svých tříd !!!!! 

o postupně se doplňuje posezení, sportoviště atd.- dle návrhů žáků – poděkování patří 

UOV, kteří spolu se žáky vyrábí posezení, upravují prostory atd. 

 

Diskuse  
 

 žákům byly předány  letáčky s popisem aktivity nazvané „DEN NARUBY“, která se bude konat 29.6.2015 

v jednotlivých třídách – žáci připraví svým TU/UOV + komukoliv, koho si přizvou, něco jako ideální 

hodinu – prostě bude to naruby –žáci budou učit své učitele učit mohou cokoliv – dle svých zájmů, 

koníčků, talentů….(děkuji žákyním třídy 1.N za přípravu letáčku) 

 další letáček do tříd je s výzvou – můžete se podílet na navrhování nového loga školy, na navrhování 

využití „bazénku“ před hlavním vchodem školy a můžete navrhnout grafický design fasády garáže na 

parkovišti školy – samozřejmě i návrhy graffiti  

 17. 6. a 23. 6. 2015 se bude konat cyklistický výlet společně se žáky partnerské školy v Púchově – 

program bude na nástěnkách a FB  - informace u p.uč.Vlčkové a p.uč.Sochorové 

 24. – 25. 6. 2015 se bude konat vodácký minikurz – program na nástěnce – informace u p.uč.Vakrčky a 

p.uč.Martince 

 další zasedání ŽP  - září 2015   - již s novým garantem 

 s dotazy a návrhy se obracejte na p.uč. Sochorovou 

 

VŠEM ZÁSTUPCŮM TŘÍD V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU PŘEJI ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ 

ŠK.ROKU A KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

 
Ve Vsetíně dne 28. 5. 2015       Zapsala Sochorová 


